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ACA eli alkoholistien aikuisten lasten yhteisö on...
”Alkoholistien aikuiset lapset (ACA) on kahtatoista askelta ja kahtatoista perinnettä käyttävä
ohjelma alkoholistisissa tai muilla tavoin toimintahäiriöisissä kodeissa kasvaneille miehille ja
naisille. ACA-ohjelma perustuu ajatukseen, jonka mukaan perheen toimintahäiriö on sairaus,
joka vaikutti meihin lapsena ja vaikuttaa meihin myös aikuisina. Jäsenistöömme kuuluu myös
aikuisia kodeista, joissa alkoholia tai huumeita ei käytetty, mutta joissa esiintyi kuitenkin
pahoinpitelyä, heitteillejättöä tai epätervettä käyttäytymistä. Kokoonnumme jakaaksemme
kokemuksemme ja toipumisemme keskinäisen kunnioituksen ilmapiirissä. Saamme selville,
miten alkoholismi ja muut perheen toimintahäiriöt vaikuttivat meihin menneisyydessä ja miten
ne vaikuttavat meihin nykyään. Alamme tiedostaa lapsuudessamme vaikuttaneet epäterveet
tekijät. ”
Copyright © 2006 Adult Children of Alcoholics World Service Organization
Lehden nimi PERHONEN perustuu vertaukseen perhosesta. Lapsuuden vaikeudet ovat
synnyttäneet meille monia luonteenvajavuuksia ja aiheuttaneet henkistä kipua, joista olemme
ACA:n avulla alkaneet toipua. Toipumista verrataan perhosen vapautumiseen kotelosta.
Luonnossa oikea perhonen tarvitsee kaiken sen voiman, minkä se saa kamppaillessaan itsensä
vapaaksi kotelosta, jotta se selviytyisi perhosena. Näin on myös meidän kohdallamme. Meidän
tulee elää kipumme läpi, koska juuri se kasvattaa meitä. ACA auttaa meitä kohtaamaan tuon
kivun ja vapautumaan siitä.
Tämä lehti tiedottaa toiminnastamme ja ajankohtaisista asioista. Se toimii myös kokemuksen
jakamisen välineenä. Haluamme jakaa kokemuksemme, voimamme ja toivomme siitä, että
toipuminen on mahdollista.
Haluamme lehden välityksellä viestittää toipumistarinaamme. Moni meistä ei edes aluksi tiennyt,
kuinka koteloituneita olimme. Vähitellen, kun kuulimme toisten jakavan kokemuksiaan, aloimme
tunnistaa noita asioita ja aloimme kasvaa irti kivusta. Tänään useat meistä voivat todeta, että
toipuminen lapsuuden perheen aiheuttamasta kivusta on todella mahdollista. Perhonen on
vapautunut kuorestaan!
Tämän lehden lukea tai myös ladata netin kautta pdf-tiedostona osoitteesta www.aal.fi
kohdasta materiaalit.
Kirjoittajat vastaavat itse kirjoitustensa sisällöstä. Ne eivät edusta ACA:n kantaa
kokonaisuudessaan. Toimitus kuitenkin pidättää oikeuden muokata tai lyhentää juttuja
tarvittaessa.
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ALKUSANAT: Reissussa perheen kanssa
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Olin käynyt ACA-ryhmissä viikoittain puoli vuotta, kun lähdin mukaan ensimmäiseen ryhmän
järjestämään toipumisviikonloppuun. Olin arka ja pelokas, tosi kaukana kotoa enkä tuntenut
yöpymiskavereista ketään. En uskaltanut mennä naisten kanssa saunaan enkä pilkkomaan rosolliin
punajuuria. Pelkäsin, että joku saattaisi arvostella tai kritisoida. Palavereissa en voinut silti pidätellä itkua,
vaan se tuli suurena ja kesti kauan. Palaverin jälkeen moni tuli halaamaan. Tuolloin en tiennyt, minkä
tiedän nyt, elämäni sai ihan uuden suunnan. Tuosta ajasta on nyt kolme ja puoli vuotta.
Olen osallistunut moniin ryhmien tai toimikunnan järjestämiin tapahtumiin. Olen myös ollut mukana
järjestämässä muutamia. Aluksi osallistuin kerran puolessa vuodessa, nykyisin kaikkiin joihin on
mahdollisuus. Minulle nämä kokoontumiset merkitsevät “tehohoitoa”, saan lämpöä, rakkautta ja
huomaavaisuutta niin paljon kuin vaan pystyn itse ottamaan vastaan. Saan paljon muutakin, nimittäin
ihan uniikin mahdollisuuden harjoitella ihmissuhdetaitoja, omia rajoja, toisten rajoja ja ehkä jopa
harjoitella, miten ristiriitatilanteesta selvitään. ACA-viikonlopuissa ja leireillä on ollut minulle turvallinen
ilmapiiri kokeilla taitojani, mokatakin ja päästä eteenpäin siitäkin.
Kärsin vielä aikuisiällä todella paljon siitä, että kaikki muut lapsuusperheeni jäsenet elävät hyvin
kaoottisella tavalla elämäänsä edelleen. Olin ollut kotiryhmässäni puolitoista vuotta, kun vihdoin sain
rohkeuden tehdä sen, mitä olin pitkään toivonut, ja riuhtaisin itseni irti draamasta. Minun kohdallani
toipuminen ja itsenäistyminen on ollut mahdollista ainoastaan, kun en ole ollut tekemisissä
vahingoittavien vanhempieni kanssa lainkaan. Kolmen sisarukseni kanssa en tapaa ollenkaan tai hyvin
vähän, sillä heidän kauttaan narsistinen isäni ujuttaisi lonkeroitaan elämääni. Ja kun ei elämässäni ole
edes miestä ja lapsia, olo on välillä aika irrallinen. ACA:n kautta olen kuitenkin saanut itselleni uuden
perheen, hurjan suuren ja paljon lämpimämmän.
Tänä kesänä olen huomannut, että tunne siitä, että en kuuluisi mihinkään, on poistunut. Aiemmin
määrittelin itseni siten, että olin biologisen perheeni, ensimmäisen sijaisperheeni sekä myös toisen
sijaisperheeni hylkäämä hylkiö. Ylimääräinen. Hiljattain en uskaltanut ajatella itseäni vielä
ACA-perheeseen kuuluvaksi, koska ajattelin, että aikaa myöden kyllä paljastuisi, ettei minua hyväksytä
täälläkään. Luottamus on kuitenkin kasvanut ja neljän toipumisvuoden jälkeen annan itseni kuulua täysin
tähän perheeseen. Minua ei hylätty, vaikka olin huonotuulinen, puhuin typeriä ja tein virheitä. Vaikka en
osannut, vaikka pelotti ja ujostutti.
Tämän alkukesän Pieksämäen kesäleiriä kutsuin perhelomaksi itselleni. Työkavereille kerroin lähteväni
kavereitten kanssa reissuun. Asuinpaikastani on tapahtumiin yleensä pitkä matka, mutta olen todennut
että fyysinen välimatka kotiin on aivan oleellinen osa tätä toipumistyökalua. Välimatkan avulla saan
paremmin etäisyyttä elämääni ja pystyn tarkastelemaan sitä objektiivisemmin. Monesti näillä reissuilla
olen saanut hyvin arvokasta tietoa toipumiseni suunnasta, tai suunnattomuudesta. Toisaalta esimerkiksi
Jumijärven kesäleiri on ollut erinomainen mahdollisuus tehdä vuositarkastus omaan elämään ja palkita
itsensä kaikesta edistymisestä, jonka on huomannut vuoden takaiseen. Jumijärven kesäleiriä odotellessa.
Nähdään siellä!
Toipilas
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*Pieksämäki*
Tuuli niin että aallokko löi kunnon vaahtopäitä Pieksänjärven selällä kun pysähdyimme ostamaan ruokia
omatoimiruokailuun leiriä varten. Tuullut on meidän aikuisten lasten elämässä lapsuudessa ja monilla
kyllä myös pitkälle aikuisuuteen. Hassua että tyven pelottaa, kun on tuulessa kasvanut. Tyventä voi
onneksi opetella ottamaan vastaan, yhdessä muiden kanssa, hyväksyen asiat, tilanteet, ihmiset sellaisina
kuin ne juuri sillä hetkellä ovat.
Ensimmäinen leirini Kotkassa keväällä -17 oli sydämen avaaja. Viime kesä Jumilla oli hämmentävä mutta
houkuttava, ehkäpä vähän koukuttavakin. Tänä kesänä en Jumille pääse, niin olipas iso ilo kun
Pieksämäki tuli leirivalikoimiin. Ihanaa kun on ihmisiä jotka altistavat itsensä kasvulle ja asettuvat
palvelutehtäviin, Iso Sydän teille!!!
Suhtauduin vähintäänkin epäillen leiriin, jonne tullaan ja mennään miten tahdotaan, sekä syödään mitä
halutaan ja milloin itselle sopii. Mielenkiintoista on ollut kokea, että sehän toimii vallan mainiosti. Saan
myös opetella kuulostelemaan millaista ravintoa ja milloin juuri minä tarvitsen. Aikamoinen mahdollisuus
opetella irti kontrollista on myös olla sen äärellä, että muut tekevät niin kuin tahtovat, eikä minulla ole
siihen nokan koputtamista. Mahdollisuus on vielä viedä tämä ”seuraavalle asteelle”
ja kokata useamman kesken aterioita ja opetella yhdessä toimimisen dynamiikkaa.
Olin lapsena ”elinkautisena” Kiljavan kesäleirillä, sosiaalitoimen järjestämänä. Se tarkoitti sitä että muut
lapset olivat viikon tai kahden mutta minä koko kesän. Minussa asuu ”pieni leiriläinen” ennen se oli
minulle huono, kipeä asia mutta ACA matkallani olen oppinut näkemään asian toisin. Minä viihdyn
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matkoilla, leireillä. On helppo olla kun tavaraa on vähän ja päivälle on ohjelma, vaikka löyhempikin.
Luonto oli myös silloin lähellä ja sen luontoyhteyden olen saanut toipumisen myötä takaisin.
Oma uskallukseni opetella asettumaan kritiikille alttiiksi ja erottua porukasta oli tarjota mahdollisuutta
yhteiseen aamumeditointiin saunalla. Ohjelma ehdottaa rukousta ja mietiskelyä 11. askeleen hengessä
ja ainakin itse koin jotain hassua uutuuden pelkoa aihetta kohtaan, ennen kuin lähdin asiaan
tutustumaan. Oleellistahan siinä kaiketi on löytää itselle toimiva tapa joka voi vaihdella paljon vuosien
tai ihan vain päivien välillä. Siksi minusta on ollut mielekästä tarjota yhdenlaista kokemusta asiasta.
Silloin on jo pidemmällä kuin kokeilematon kun voi kokemuksesta sanoa että tuo tapa ei sopinut minulle
tai tästä voisin tehdä minulle sopivan version tai kokeilen vielä jotain ihan muuta.
Tervehtymiseksi ACA:ssa koen, että pidän meditaation koska minä tarvitsen sitä ja aion meditoida
riippumatta siitä, osallistuuko kukaan muu. Pystyn toimimaan omasta tarpeestani käsin, enkä
miellyttääkseni muita. Pystyn keskittymään niihin ihmisiin, jotka haluavat asiaa kokeilla, sen sijaan, että
mieleni olisi heidän luonaan, jotka eivät osallistu. Nyt pystyn elämään todeksi ”elä ja anna elää” ohjetta,
ainakin tässä asiassa. Ihan mahtavaa on saada kasvaa tässä verrattomassa porukassa. Harjoitukset
jatkuvat, toiminta on kuulemma taikasana. Leirillä pidettiin myös seuraavan, tammikuussa 2019
järjestettävän Upilan Back to Basic -leirin käynnistelypalaveri. Olen yksi järjestäjistä, jännittää mutta
sopivasti.
Tyyntyi se tuulikin lopulta ja alkoi päivä paistamaan Pieksämäellä. Leiriolosuhteet tarjoaa ihanat
turvalliset olosuhteet tuntea pieniä ja suuria myrskyjä sisällään. Saa kohdata itseään kasvattavia ihmisiä,
tilanteita ja sitten palavereissa tasata tunteitaan sekä samaistua. Enää emme ole yksin.
-Nipsu-
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Oulun AAL-ryhmän historiaa
Ryhmän perustaminen
AAL-ryhmän toimintaa alkoholistien lasten keskuudessa Oulussa oli edeltänyt Alateen –ryhmä, jossa oli
vetäjänä nuori, myöhemmin AAL-ryhmään liittynyt henkilö. Kun myös aikuisten alkoholistien lasten
keskuudessa oli tarvetta vertaistukeen, havaittiin, että Alateen ryhmässä saattoi syntyä tilanne, jossa
saman perheen lapsi ja vanhempi joutuisivat käymään samassa ryhmässä, mitä ei pidetty hyvänä.
Alateen ryhmän kävijämäärät ovat olleet ilmeisen pieniä, mikä on osaltaan saattanut vaikuttaa
mielenkiinnon syntymiseen AAL-ryhmän perustamista kohtaan. Alateen ryhmä kuihtui vähitellen pois
oululaisten vertaistukiryhmien joukosta.
Oulun AAL-ryhmää olivat olleet perustamassa yksi AA:n jäsen, yksi Al-anonin jäsen ja yksi asiasta
kiinnostunut henkilö, joka oli saanut tiedon AAL-ryhmistä muuta kautta. Perustajajäsenten mukaan idea
ryhmän perustamiseen on herännyt AA:n ja Al-anonin valtakunnallisilla syyspäivillä 1989 oululaisia
kuljettaneessa bussissa paluumatkalla.
Oulun AAL-ryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 24. helmikuuta 1990. Tuolloin käytettiin vielä
vieraskirjoja, joihin osallistujat kirjoittivat etu- tai kutsumanimensä. Vierailijoina ensimmäisissä
palavereissa (kuten kokouksia tuolloin kutsuttiin) on ollut AA:n ja Al-anonin jäseniä, mutta vakituisia
kävijöitä ovat olleet perustajajäsenet (3 henkilöä). Yhtenä pitkäaikaisena vieraana on ollut Yhdysvalloissa
asunut suomalainen AA:n jäsen.
Itse sain tiedon Ouluun perustetusta AAL-ryhmästä toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna 1990
pidetyillä AA:n ja Al-anonin kevätpäivillä Haukiputaan Koivuhaka -leirikeskuksessa. Yksi perustajajäsen
kutsui minut mukaan ja sanoi, että AAL-ryhmässä voi käsitellä helpommin lapsuudenaikaisia
traumaattisia kokemuksia alkoholistiperheessä kuin AA-ryhmissä. Seuraavalla viikolla tulin mukaan. Se oli
ryhmän 11. kokous. Paikalla olivat perustajajäsenet ja USA:sta tullut vierailijajäsen (4 henkilöä, olin siis
jäsen numero 5).
Olin ollut kiinnostunut AAL-ryhmistä jo aiemmin luettuani Al-anonin Tietoavain -lehdestä vuonna 1988
AAL:n kuuluisaksi tulleen ”pyykkilistan” ja koin, että joku on jossain tajunnut, mitä minulle on
tapahtunut. Koskaan ennen ei sellaista kokemusta ollut herännyt vaikka monenlaisia yrityksiä selvittää
tilannettani olinkin tehnyt. Päätin tuolloin, että heti kun Ouluun tulee AAL-ryhmä, liityn siihen.
Kokouspaikat
AAL-ryhmä kokoontui alkuun Raatin nuorisotalolla, joka kokouspaikkana osoittautui pienelle ryhmälle
kalliiksi, niinpä seuraavana syksynä muutettiin samoihin tiloihin Karjasillan AA-ryhmän kanssa Hakakatu
11, jossa toiminta jatkui aina kevääseen 2000, jolloin alettiin vähitellen siirtyä Sorsasaaren
ryhmäyhteisön tiloihin. Ensimmäisen kerran Sorsasaaresta oli ryhmän asiapalaverissa keskusteltu jo
24.20. 1996. Sorsasaaressa ryhmä toimii edelleenkin. Myöhemmin Ouluun on perustettu kaksi muutakin
AAL-ryhmää.
Matkan varrelta poimittua
Kävijämäärät ovat vuosittain vaihdelleet suuresti. Tavanomaisin määrä on ollut 6-10, joskus hiukan
enemmänkin. Kesäajat ja juhlapyhien ajat ovat olleet vähäisemmällä määrällä. Esimerkiksi 14.8. 1997 ei
ole ollut ketään ja 21.8. vain yksi kävijä. Niinpä 28.8.1997 on pidetty asiapalaveri, jossa on korostettu
jokaisen vastuuta ovien aukipitämisestä.
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Aina on mukana kuitenkin ollut henkilöitä, jotka ovat tunteneet riittävää motivaatiota ja sitoutuneisuutta
AAL-ryhmän toimintaan, että ryhmän ovet ovat olleet avoinna vaikka paikalle ei ole avaajan lisäksi muita
tullutkaan. Itse olin kesäkuussa 1998 pari kertaa yksin kokouksessa ja muutaman kerran kaksin toisen
jäsenen kanssa. Vahva vaikutelmani on, että meitä veti kokouksiin oma voimakas halu toipua lapsuuden
kokemusten aiheuttamista traumoista ja häiriöistä. Myöhemmin on ryhdytty asiakokouksissa valitsemaan
nimetyt vastuuhenkilöt ja vetäjät kokouksille.
1.1.1998 pidetyssä asiapalaverissa on päätetty toimia Al-anon perinteiden mukaan ja lähettää
ylimääräiset rahat Al-anon keskuspalveluun Riihimäelle. Uusia jäseniä myös kaivattiin ja pohdittiin
tiedottamisen tarpeellisuutta. Elokuun 20. päivä 1998 on pidetty asiakokous, jossa kuitenkin päätettiin
ilmoittaa Oulun AAL-ryhmä AAL:n palvelurakenteeseen.
Toisen vieraskirjan lopusta käy ilmi, että AAL-ryhmän 10-vuotis juhlapalaveria on vietetty täsmälleen
samalla päivämäärällä kun AAL-ryhmän ensimmäinen kokous on pidetty, eli helmikuun 24. päivä vuonna
2000. Näin saatiin varmistettua Oulun AAL-ryhmän ensimmäisen kokouksen tarkka ajankohta.
5.5. – 7.5. 2000 on Sorsasaaressa pidetty yhtenäisyyspalaveri, jossa on ollut paikalla 16 AAL:n jäsentä,
osa vierailijoita muualta Suomesta. Myöhemmissä asiapalavereissa on keskitetty tiedottamisen
kehittämiseen ja sovittu käytännön toimenpiteistä sen toteuttamiseen (esim. 26.9. 2002).
Kesä 2003 näyttää olleen toiminnallisesti vilkasta aikaa, kävijöitä on useissa palavereissa ollut reilusti yli
10. Maaliskuun 16. päivä 2009 on pidetty AAL-viikonloppu, jossa on ollut nimetyt vetäjät. Tämä käytäntö
on ilmeisesti aloitettu jos aiemmin, silloin kun vieraskirjaan on lakattu laittamasta osallistujien etunimiä
(16.4.2006) ja vetäjä on merkinnyt vain kävijöiden määrän ja luetun askeleen tai perinteen. Viimeinen
merkintä vieraskirjaan on tehty 30.7.2009, jonka jälkeen vieraskirjakäytännöstä on ilmeisesti luovuttu
kokonaan.
2000-luvun alussa osassa oululaisia vertaistukiryhmiä otettiin käyttöön ns. Back to Basics –kurssit, joilla
12 askeleen ohjelmaa käytiin systemaattisesti ja käytännöllisesti läpi ja perehdyttiin kunnolla
kummitoimintaan ja opastettiin uusia jäseniä kummitoiminnan avulla. Tämä käytäntö vakiintui myös
osaksi AAL-ryhmän toimintaa ja tuotti hyviä tuloksia. Oululaisten AAL-ryhmien jäseniä pyydettiin myös
muualle Suomeen kertomaan kokemuksistaan kummitoiminnasta ja ohjelmaan opastamisesta. Oululaiset
AAL-ryhmien jäsenet ovat olleet aktiivisia myös valtakunnallisissa palvelutehtävissä AAL-toimikunnassa.
Lähteet:
1. Vieraskirjat: Ensimmäinen vieraskirja (1) ajalta 24.2.1990 – 4.4.1994 on vielä kadoksissa (voi olla
jäänyt Karjasillan ryhmätiloihin Hakakatu 11, Oulu).
(2) 11.4.1994 – 23.3.2000
(3) 30.3.2000 – 10.11.2003
(4) 17.11. 2003 – 30.7.2009
Nimien laittaminen vieraskirjaan on lopetettu 17.4.2006, jonka jälkeen on merkitty vain kuinka monta
henkilöä on kokouksissa ja mikä askel tai perinne on luettu.
2. Kahden perustajajäsenen puhelinhaastattelut 24.2.20018
-Kauko M.-
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RUNOJA
Hiekka ratisee
Aurinko tarjoilee värit
kirkkaan vihreän
tumman oliivin
hennon keltaisen
Maalaa maiseman mieleisekseni

Maailmassa on niin paljon kaikkea kaunista ja
hyvää
mistä voi olla kiitollinen
että ei ihmistä ole voitu luoda elämään
jatkuvan pelon vallassa.
***

Kiipeän puuhun
kuka tulee perässä
Hyppään aaltoihin kun sinäkin
Hänen kanssaan istun hiljaa
Tämän kanssa riitelen tänään
Rauhanpiippua poltellaan
viimeistään ylihuomenna
Sokeri tarttuu sormiin
Tuon kainaloon kaipaan
Kuuntelen lumoutuneena
viisaita sanoja
Ihailen kauniita silmiä
luonnon muotoilua

Olen raskaana,
odotan itseni
uudelleensyntymistä.
***
Itkevä ei aina sure
Sureva ei aina itke.
***
Sekalaisia mietteitä:

Kultahippuja
Rakkaat

Sisälläni asustelee suurperhe
siispä en ole ikinä yksin.

Nauretaan
Itketään
Ollaan

Voi kunpa vain uskaltaisimme
yhdessä luottaa
parhaimpaan kuoronjohtajaan
korkeampaan voimaan...

Olethan huomennakin
Hiekkapaperia tarvitaan
Annan käden liukua koko matkan
sileällä pinnalla
Välillä tikkuja jää kämmeneen

olisi yhteiselo
helpompaa
harmonisempaa
nautinnollisempaa.
***

Laastaria
Ole hyvä
-Sanna R-

Luin sadun pelokkaasta leijonanpennusta,
se sai tukea vanhemmilta...
ei riittänyt että omani eivät
kyenneet tukemaan
pelottavan maailman kanssa pärjäämisessä,
olemaan rinnalla kun pientä pelotti,
vaan myös heitä piti pelätä.
Myös heitä pelotti.
Olin aivan yksin ja avuton!
*Sanna*
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4 elementtiä minussa
Maa
maadottaa
vahvat jalat
kantavat
maa
kannattelee.
Ilma
kuljettaa
hengitän
syvään
sisään
ulos
Vesi
virtaa
veri
kohisee
suonissa
sydän
pumppaa
ja
pumppaa

ajattelemaan
paikkaa
jossa olen turvassa
hyvien
luotettavien
ihmisten seurassa
tärkeiden
asioiden äärellä
kauniissa
maisemassa
hetkiä
kun olen ollut
tyytyväinen itseeni
noussut sängystä
syönyt
harjannut
hampaat ja hiukset
pysähtynyt
Voin olla
tyytyväinen itseeni
juuri nyt.
*Sanna*

Tuli
sytyttää
sisäisen
liekin
joka
palaa
ja
mieli
keskittyy...
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Ahdistus Rumakuruun toukokuussa 2018
Viime vuoden vaihteessa oloja meinattiin,

tästä elämästä pois.

masennusta Rumakuruun silloin heivattiin.

Sais tehdä vain hyvin sen mitä huvittaa,

Kurun tuvan nurkissa se yhä lymyää,

eikä toisten toiveita kuvittaa.

piilossa kaljapurkissa, vinosti hymyää.

Ei kukaan ois painostamassa, väärää suuntaa
tuputtamassa.

Keväällä uusi tuttavuus saapui aivan puskista,
ahdistus ja kirjo tuskista.

Jos teet aina mitä oma sydän ei haluu,
kaikki voimat hukkaan valuu.
Muut ei ymmärrä, rauhaan jätä

Ymmärrykseen kauhu siitä, mistä silloin
huhutaan,

- erilaista herkkää tätä.

kun paniikkikohtauksesta puhutaan.

Siis tunturissa hiihtolenkin itselleni soin,
ahdistuksen perityn tällä kertaa toin.

What the fuck! Tässä ei nyt auta vain kutoo
sukkaa

Teen tilaa rauhalle saapua – ei tähän tarvitse
kaatua!

- Rumakurun reissua pukkaa...
Tupaan viemään olijaa tätä,

Vaan vieläpä pohdin järjellä seikkaa,

joka ei tyttöstä rauhaan jätä.

että tarvitaanko jatkossa Rumakurun keikkaa.

Kaveriksi masikselle ahdistuksen lasti –

Jäikö jäljelle oloja outoja, rankkoja

pysykööt siellä molemmat hamaan hautaan asti!

- kummia tarpeita ihmeen vankkoja?
Oitis mieleen tulee yx jos toinen,

Ei kestä sydän tää painoa puristusta,

tupakka ja väsymys moinen!

ei myöskään kestä pää, kun maailma on niin
musta.

Ei muuta kuin reissuun taas,

Se muistuttaa Avicii, kun ei saa elämästä kii.

Vaiheilla lokakuun

Muiden kautta kaikki ohjautuu,

roudaamaan väsymystä Rumakuruun!

ennen kuin lunta on maas.

vaikka omaan sieluun teot pitäis pohjautuu.
Jos ei yksin koskaan olla saa, se imee paljon
energiaa.
Tuskin aikaa matkustaa itseen syvälle,
ei reittiä sinne, ololle hyvälle.
Onni ja Toivo piilossa siellä, sisäisen highwayn
tiellä.
Aikataulut ja kiire kun kokonaan ois

Alma

Kiitokset sinulle kauniista runosta,
kiva oli lukea sanojen punosta.
Pahasta olosta hyvää voi seurata,
runo saa tulkita elämän kudosta.
Aurinko paistaa, käki kukkuu,
paperisilppuihin ahdistus hukkuu.
Ahdistus onkin monia värejä,
tunteita syviä, monia sävyjä.
Turha on surra, turha on pelätä,
liikoja murheita reppuhun kerätä.

Elä sie synkkiä aatteita elätä,
eikö ois aika jo elolle herätä?
Kolin huipulla ihmisen pienuuden näet,
kevään iloa, riemua kukkivat mäet.
Urho-kukkokin urkujaan soittaa,
kanojaan aina vokotella koittaa.
Haiku emännän huomion viimein voittaa,
koko porukka kevättä kunnioittaa,
kesä uusi jälleen koittaa.

Aarre Unelma
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In memoriam: Make
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Opin tuntemaan Maken ACA:n Suomen toimikunnan kautta syksyllä 2017. Make tuli toimikuntaan
mukaan kesken kauden, koska hän oli innostunut toimittamaan Perhonen-lehteä, jolle etsittiin tällöin
kuumeisesti uutta toimittajaa. Minulle jäi mieleen tuolta ajalta Maken ystävällinen, avulias ja rauhallinen
olemus. Make otti heti kopin lehden toimittamisesta, jossa häntä auttoi entinen Perhosen toimittaja
Hanna. Lisäksi Make auttoi toimikuntaa ACA:n nettisivujen päivittämisessä ja lukuisissa muissa
tietoteknisissä asioissa. Huomattavaa oli, miten taitava Make oli monissa asioissa, ja silti kovin
vaatimaton.
Olimme Maken kanssa myös myymässä ACA:n isoja punaisia kirjoja sekä tiedottamassa ACA:n
toiminnasta viime huhtikuussa AA:n 70-vuotisjuhlilla. Tässä yhteydessä pääsimme juttelemaan
henkilökohtaisemmin, menneisyyden asioista ja tästä päivästä. Minulla oli myös huonoja hetkiä tuona
päivänä ja mieleen jäi, miten ystävällinen ja huomioonottavainen Make noissa tilanteissa oli. Koska
sanomansaatto sujui niin hyvin, meillä oli myös suunnitelmissa mennä samoissa merkeissä toukokuun
2018 vankimessuille.
Emme ikinä kuitenkaan päässeet messuille. Tieto Maken äkillisestä kuolemasta saapui toukokuun 2018
alkupuolella. Vaikka emme olleet tavanneet livenä montaakaan kertaa, uutinen oli järkyttävä. Makesta oli
ehtinyt tulla osa ACA-perhettä varmasti monille. Useat ACA-toverit muistavat laulaneensa Maken kanssa
Suojelusenkeli-kappaletta, josta haluan liittää värssyn tähän loppuun:

Maan korvessa kulkevi lapsosen tie.
Hänt' ihana enkeli kotihin vie.
Niin pitkä on matka, ei kotia näy,
vaan ihana enkeli vierellä käy.
Lepää rauhassa Make.
-Anonyymi-
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Lämmöllä muistaen Makea
Tänään taivas
itki surulaulunsa
kylmän ja tuulisen
rajun mutta lyhyen
antoi tulla
surunsa
mennä
saapua
rukouksen
lämpöisen

auringon saattelemana
että saisi hän matkustaa
rauhassa
luokse rakkaiden
maahan
vapauden
onnen
ilon
ikuisen.
*Sanna*

Kun kaikki ei mennyt niin kuin piti
- ACA yhteisössä et ole enää yksin
ACA eli alkoholistien aikuisten lasten yhteisö on kahtatoista askelta ja kahtatoista perinnettä käyttävä
ohjelma alkoholistisissa tai muilla tavoin toimintahäiriöisissä kodeissa kasvaneille miehille ja naisille.
ACA-ohjelma perustuu uskomukseen, jonka mukaan perheen toimintahäiriö on sairaus, joka vaikutti
meihin lapsena ja vaikuttaa meihin myös aikuisina. Jäseniimme kuuluu myös aikuisia kodeista, joissa
alkoholia tai huumeita ei käytetty, mutta joissa esiintyi kuitenkin muita riippuvuuksia, työnarkomaniaa,
mielenterveysongelmia, kiihkouskovaisuutta, pahoinpitelyä, heitteillejättöä tai muuta epätervettä
käyttäytymistä. Kokoonnumme jakaaksemme kokemuksemme ja toipumisemme keskinäisen
kunnioituksen ilmapiirissä. Saamme selville, miten alkoholismi ja muut perheen toimintahäiriöt vaikuttivat
meihin menneisyydessä ja miten ne vaikuttavat meihin nykyään. Alamme tiedostaa lapsuudessamme
vaikuttaneet epäterveet tekijät.
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ACA-kokouksissa muun muassa puhumme kokemuksistamme, kuuntelemme muita ja opettelemme
hyödyntämään toipumisohjelmaa elämässämme. Yhteisössä ei ole jäsenmaksuja, eikä ilmoittautumista,
vaan kokouksiin voi osallistua silloin kun haluaa. Ainoa vaatimus jäsenyydelle on halu toipua
lapsuusperheen vaikutuksista.
Yhteisön jäsenten kokemuksia:
“Lapsuuden perheeni on ollut toimintahäiriöinen ja alkoholistinen. Perheessä on ollut riitoja, pelkoa,
tunnekylmyyttä ja puhumattomuutta. Olen yrittänyt miellyttää ihmissuhteissa ja toisaalta eristäytyä,
koska en ole osannut olla muiden ihmisten kanssa. Olen aina kokenut ulkopuolisuuden tunnetta.
Yhteisön avulla olen päässyt pois eristyneisyydestä ja yksinäisyydestä. Samanlaiset tarinat ja kirjallisuus
joita kokouksissa luetaan tuottavat tunteen juuri siitä, etten ole yksin. Kokouksissa voi puhua rauhassa,
kun muut kuuntelevat. Yhteisössä saa oppia koko ajan itsestään ja toimimista muiden ihmisten kanssa.
Yhteisössä saa tehdä asioita omassa tahdissa ja tulla pikku hiljaa osaksi porukkaa. Yhteisö on salliva ja
turvallinen. Täällä koen kuuluvani johonkin.
Yhteisön ja toipumisohjelman avulla olen ymmärtänyt, että lapsuus ei tuomitse loppuelämää
tietynlaiseksi, vaan minulla on mahdollisuus kasvaa ihmisenä.
Ryhmissä on pitkään mukana olleita ja uusia ja se on rikkaus, koska pystyy jakamaan erilaisia asioita.”

“Yhteisöön liittyminen alkoi kankeasti. Kävin ryhmän kokouksissa muutaman kerran ja asiat mitä siellä
puhuttiin olivat ihan ok. En kuitenkaan pystynyt liittymään muihin ihmisiin, sillä koin että he olivat
vahingoittuneita ja vaurioituneita. Tuolloin en tunnistanut sitä puolta itsestäni, sillä koin selviytyneeni
lapsuudestani. Kymmenen vuotta myöhemmin tulin ryhmään uudestaan ja löysin haavoittuneen puoleni.
Minun oli vaikea luottaa muihin ihmisiin, mutta ryhmässä oli kuitenkin yksi ihminen, johon koin pystyväni
luottamaan ja pyysin häntä tukihenkilöksi. Sen jälkeen yhteisössä syntyi myös muita ystävyyssuhteita ja
oli hurmaavaa tunne liittyä muihin ihmisiin. Nyt minulla on yhteisössä eheyttäviä ja kannattelevia
ihmissuhteita, joissa tulen hyväksytyksi sellaisena kuin olen.“
“Yhteisössä voin vapaasti tutkia itseäni, sitä kuka olen ja mitkä minun mielipiteeni ovat. Saan puhua
asioista miettimättä tai pelkäämättä mitä sanon. Minulle on ollut hämmästyttävää huomata, että tämä
yhteisö on maailmanlaajuinen. Osallistuttuani kokouksiin ulkomailla olen kokenut, että vaikka en
ymmärräkään kieltä niin siellä vallitsee “sama henki”. Olen saanut tutustua eri maalaisiin ihmisiin
yhteisön puitteissa ja tajunnut että olenkin osana todella paljon laajempaa yhteisöä. On ollut
tervehdyttävää huomata tämä, sillä se palauttaa minulle mittasuhteet siihen, että että meitä on miljoonia
ja että koko ajan miljoonia lapsia kasvaa alkoholistiperheissä. Voin mennä mihin tahansa ja tavata
ihmisiä joilla ovat kokeneet samaa ja että en ole yksin. “
“Yhteisössä on tärkeää nimettömyys, tullaan ilman titteleitä, ei arvoteta ihmisiä meriittien kautta vaan
kokoukseen tullessa riisutaan rooleista. Tämä on vapauttavaa, koska jokainen aloittaa puhtaalta pöydältä
kokemuksiensa jakamisen. Ainoa rooli yhteisössä on halu toipua alkoholistisen tai toimintahäiriöisen
lapsuuden vaikutuksista. Halu toipua ja eheytyä sekä rakkauden ja lämmön määrä on valtava. Tulee
tunne, että minua rakastetaan silloinkin kun minusta tuntuu, että ansaitsen sen vähiten. Teksteissämme
luvataan, että et ehkä pidä meistä kaikista, mutta tulet rakastamaan meitä erityisellä tavalla, niin kuin
me jo rakastamme sinua. Luottamus on tärkeää, ne asiat jotka kokouksissa puhutaan jäävät sinne,
kahdenkeskiset asiat jäävät kahdenkeskisiksi.”
“Yhteisössä on tärkeää syyttämättömyys, asioita ja tapahtumia todetaan, mutta ketään ei syytetä.
Menneisyydessä ja elämässä on tärkeitä asioita, jotka auttavat ihmiseksi kasvamisessa. Ammattiapu ja
ryhmän jäsenyys tukevat toisiaan. Nyt ymmärrän, että alkoholismi ja toimintahäiriö etenevät
sukupolvelta toiselle ja se on automaattista, jos siihen ei puututa ja haeta apua”
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“Mun elämäni muuttui ihan täysin tämän yhteisön avulla. Sain omasta raittiudestani kiinni, koska vihdoin
tajusin miksi mun oli ollut pakko juoda niin paljon joka asiaan aiemmin. Olin tajunnut, että lapsuuden
perheessäni oli aivan hullua elää, mutta ACA:n päästyäni tajusin, että lapsuus oli vaikuttanut koko
elämään. AA:ssa tajusin, että viinaa juomalla tulin sairaaksi, mutta ACA:ssa tajusin, että oli sairastunut jo
ennen ensimmäistä ryyppyänikään. Lapsuuden perheeni oli sairastuttanut minut jo ihan pienenä. Kodin
häpeä vammaan on tarvinnut aikoinaan juoda. Ensimmäisen kokouksen jälkeen ACA on kuulunut jo
kaksikymmentä vuotta tavalla tai toisella minun elämään.”
Oulun Kacaravaara-ryhmän lehtijuttu

TOIMIKUNTA TIEDOTTAA:
ACA on… -esitteeseen voi lisätä ryhmän tiedot esimerkiksi etusivulla olevaan tyhjään tilaan - tila on
nimenomaan ryhmän tietojen ilmoittamista varten jätetty esitteeseen. Muilta osin esitettä tai sen tekstejä
ei saa muuttaa.
Perhoselle haetaan uutta toimittajaa! Perhosen toimittaja kuuluu myös toimikuntaan ja pääsee mukaan
toimikunnan työskentelyyn - valinta vahvistetaan 2019 vuosittaisessa asiakokouksessa.
Englanninkielistä kirjallisuutta on saatavilla: ACA:n perusteos Big Red Book ja meditaatiokirja
Strengthening my Recovery. Lisätietoa: http://www.aal.fi/materiaali/tilaa-kirjallisuutta/
Useita ryhmiä on ollut kesän aikana tauolla tai muuttuneilla kokousajoilla. Syksyllä aikataulut vakiintuvat
taas. Tarkat tiedot ja ajat löytyvät aina sivulta: http://www.aal.fi/ryhmat/ajat/.
Kansainvälisiä asioita
Alankomaiden toimikunta järjestää Belgiassa 5.-7.10.2018 kansainvälisen ACA-viikonlopun teemalla
Action coming from love. Lisätietoja tästä ja muistakin eurooppalaisista tapahtumista Euroopan
toimikunnan verkkosivuilta w
 ww.acawsoec.com
Maailmanlaajuisen ACA:n vuosittainen asiakokous, ABC, järjestetään Ruotsissa, Malmössä 25.-28.4.2019.
Kokoukseen kutsutaan aloitteita, ja deadline aloitteiden lähettämiselle on 30.11.2018. Alotteita
tehdäkseen ryhmän tulisi olla rekisteröitynyt ACA WSO:n sivuilla. Lisätietoja ABC:n aloitteiden
tekemisestä https://acawso.org/2018/07/31/proposal-guidelines/
ACA WSO:n verkkosivu www.adultchildren.org on uusiutunut - ryhmät, tarkistakaa ja päivittäkää tietonne
ryhmäluettelosta
https://adultchildren.org/mtsearch/?input_country=FIN&cordinate_srch=&MyRadius=100&mtsearch_src
h=Search!
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ACA Teema x 10 avoin ryhmä aloittaa 2.8.2018 klo 18.30 (joka kuukauden ensimmäinen torstai 2.8, 6.9,
4.10, 1.11, 6.12.2018.) ja kokoontuu 10 kertaa. Osoite: D-asema, Kontulan metroasema, R-kioskin
tasanne. Ensimmäinen Teema: Viha/vihan pelko ja vihaisten ihmisten pelko. Ryhmä sopii jo jonkin aikaa
mukana olleille. Teemat ACA Ison kirjan pohjalta. Kahvia/teetä. Tervetuloa! Tiedustelut:
0407284437/Tekstareilla, Lena.
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ACA:N KAKSITOISTA PERINNETTÄ
1. Yhteisen hyvinvointimme tulisi olla ensisijalla; henkilökohtainen toipuminen riippuu ACA:n
yhtenäisyydestä.
2. Ryhmämme tarkoitusperää varten on vain yksi perimmäinen auktoriteetti - rakastava
Jumala ilmaistuna ryhmämme omassatunnossa. Johtajamme ovat vain luotettuja
palvelijoita, he eivät hallitse.
3. Ainoa vaatimus ACA:n jäsenyydelle on halu toipua vaikutuksista, jotka kasvaminen
alkoholistisessa tai muulla tavoin toimintahäiriöisessä perheessä aiheutti.
4. Jokainen ryhmä on autonominen lukuun ottamatta asioita, jotka vaikuttavat muihin
ryhmiin tai ACA:han kokonaisuutena. Teemme yhteistyötä kaikkien muiden 12 askeleen
ohjelmien kanssa.
5. Jokaisella ryhmällä on vain yksi ensisijainen tarkoitus - saattaa sanomansa vielä kärsivälle
aikuiselle lapselle.
6. ACA-ryhmän ei tulisi koskaan antaa kannatustaan, rahallista tukea tai lainata ACA:n
nimeä millekään samankaltaiselle toimijalle tai ulkopuoliselle yritykselle, jotteivät rahaan,
omaisuuteen tai arvovaltaan liittyvät ongelmat erottaisi meitä ensisijaisesta
tarkoituksestamme.
7. Jokaisen ACA-ryhmän tulisi olla täysin omavarainen ja kieltäytyä ulkopuolisista
avustuksista.
8. Alkoholistien Aikuiset Lapset -yhteisön tulisi aina pysyä ei-ammattimaisena, mutta
palvelukeskuksemme voivat palkata eritystyöntekijöitä.
9. ACA:ta sellaisenaan ei koskaan tulisi organisoida, mutta voimme luoda palveluneuvostoja
tai toimikuntia, jotka ovat suoraan vastuussa niille, joita palvelevat.
10. Alkoholistien Aikuiset Lapset -yhteisöllä ei ole mitään mielipidettä ulkopuolisista
kysymyksistä; tästä syystä ACA:n nimeä ei koskaan tulisi vetää mukaan julkisiin kiistoihin.
11. Toimintaperiaatteemme julkisissa suhteissa rakentuu ennemminkin vetovoimaan kuin
mainostamiseen. Säilytämme henkilökohtaisen anonymiteetin lehdistössä, radiossa,
televisiossa ja elokuvissa.
12. Anonymiteetti on kaikkien perinteidemme henkinen perusta aina muistuttaen meitä
asettamaan periaatteet henkilöiden edelle.
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